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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Лиценциранe професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, имаоци
професионалних звања - стечених по РОС 31 (ЈРС 31) који нису остварили
континуирану едукацију и усавршавање до 31.12.2021, од 120 поена у периоду
2019-2021, односно немају годишњу лиценцу о професионалној оспособљености
за 2022. годину, чије име није објављено у Именику професионалних рачуновођа,
брисани су из активне евиденције чланства односно и именика лиценцираних
професионалних рачуновођа, сходно актима Савеза. Исто се односи и на чланове
којима је признато професионално звање приликом приступања у чланство
професионалних рачуновођа Савеза РР Србије. Активирење чланства у Савезу је
могуће попуњавањем обрасца ППЗ-3 и доставом Савезу у складу са актима и
параграфима 31.41 и 31.42 Националног рачуноводствено-образовног стандарда
РОС 31 - Професионално образовање и усавршавање рачуновођа.
Професионалне рачуновође, чланови Савеза, који нису остварили
неопходних 120 поена континуиране едукације у последње три године,
недостајуће поене могу остварити у току 2022. године у складу са Правилником
о континуираној еудкацији и усавршавању професионалних рачуновођа и на тај
начин стећи право на издавање Лиценце о професионалној оспобљености и
постати активни лиценцирани члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије,
Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске асоцијације рачуновођа.
Програм континуиране едукације и усавршавања у 2022, усмерен је на
практичну примену новодонетих прописа, МСФИ и МСФИ за мале и средње
ентитете, МРС ЈС, укључујући и актуелне теме примене осталих глобалних и
националних регулатива. Програм континуираног усавршавања објављен је и у
Планеру професионалних рачуновођа за 2022, који Вам је достављен почетком
2022. године, поштом или уз издања Савеза РР Србије.
Професионалне рачуновође, које из разних разлога нису остваривале професионалне обавезе, могу их обновити попуном ППЗ-3 обрасца (доступан на сајту Савеза:
www.srrs.rs), уплатом чланарине за обнову и упис у чланство у износу од 9.000 дин. и
наставити своје активности остваривања чланских права и обавеза професионалних
рачуновођа, чланова Савеза, Међународне федерације рачуновођа и Европске
асоцијације рачуновођа чији је Савез пуноправни члан. Професионалне исправе Савеза
важеће су уз остварену континуирану едукацију и усавршавање и важећу годишњу
Лиценцу о професионалној оспособљености.
Извршни одбор
Савеза РР Србије

